
 1 

Rita Missūne 
missunerita@inbox.lv 

t.26537218 
 

Šauj viņu nost! 
 

Komēdija – farss. 
 
 

Darbojas:  
 

Cilvēki solīdā vecumā: 
Ilma 

Danuta 
Jānis 
Stase 

 
Drusku jaunāks pāris:  

Edvīns 
Gunta 

 
 

Istaba lauku mājā, no vienas puses ieeja no āra, uz otru pusi – durvis uz 
virtuvi, galds, krēsli, pretī pie sienas karājas lietusmētelis. No 
lauka ienāk Ilma, viņai seko kaimiņiene Danuta. 

 
Danuta - / Turpina iesākto/ … Es jau nebūtu nākusi no tevis aizņemties, 

bet receptē teikts – smalki samalt. Un tad es atcerējos, ka tev vēl 
esot saglabājušās kafijas dzirnaviņas. Manējās jau sen kā beigtas 
un pagalam. 

Ilma – Jā, jā, kaut kur te bija nobāztas. /Meklē/ Nav. Te arī nav… Kur 
esmu tās iegrūdusi? Ā, tepat apakšā tās ir. /Ceļas augšā/ Au! / 
Ķeras pie muguras/   

Danuta – Kas notika? Sāp? 
Ilma – Jā-ā… Krika mugurā. Visu dienu ņēmos ar sīpoliem, tagad ne 

pieliekties, ne atliekties.  
Danuta – Jā, sīpoli tev, kā vienmēr, šogad padevušies, es redzēju. Kā tu tā 

– viena pati? Kur tad Jānis? 
Ilma – Kā katru vakaru – bise plecā un prom. Atkal visu nakti sēdēs tornī. 

/Atliecas/ Ak, mana mugura! Pagaidi, iedzeršu pretsāpju tableti. / 
Iet uz virtuvi, iznāk ar tableti un ūdens glāzi/  
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Danuta – Ko tu ar tām tabletēm un zālēm! Lieka naudas šķiešana, ka es 
saku!  Ar medikamentiem tikai veselību var sabeigt, vai nezini?  Es 
pateikšu, kas tev var līdzēt! Mugura ir jāstiepj!  

Ilma – / Uzdzer tabletei ūdeni un gandrīz aizrijas/  Kā – jāstiepj mugura?   
Danuta – Mugurkauls ir jāstiepj! Citādi jau pirms pensijas cilvēki staigā 

ar līku muguru. Kā tu domā - no kurienes tie kupri uz 
vecumdienām  rodas?  

Ilma – Kur tu to rāvi?  
Danuta – Tas ir zinātniski pierādīts! Manu  māsīcu Intu zini? Viņa 

nodarbojas ar to jogu… Kā to sauca? Paklau, tagad to jogu ir tik 
daudz, ka visas atcerēties nevar. Bet tas nav svarīgi. Galvenais ir 
izpildīt stiepšanās vingrinājumus. 

Ilma – Jāvingro? Tu gribi, lai es vingroju? 
Danuta – Jā. Par ko tu brīnies? 
Ilma -  Paklau, es veselu  mūžību neesmu vingrojusi!  
Danuta – Tu domā kaut kādus viens, divi, trīs? Augšā, lejā? 
Ilma – Jā, un izģērbties es arī netaisos. 
Danuta – Vai es teicu, ka jāizģērbjas? Tev nebūs nekādas veco ļaužu 

pornobildes jātaisa. Kas ir mugurā, tas būs labi. 
Ilma – Paldies par to pašu. 
Danuta -  Kaut arī sporta tērps ir lieta, kas būtu nepieciešama katrai 

sievietei.  Tā-ā… Un te vajadzēs palīgierīci… 
Ilma – I neceri, ka es pirkšu kādu no tiem dārgajiem trenažieriem! Man 

tādi verķi nav vajadzīgi! 
Danuta – Nevajadzēs arī. Tev tikai kaut kur jāpieķeras tā, lai kājas neskar 

zemi. Tūlīt sameklēsim kādu koku. / Rosās meklējot/ Šitas 
slotaskāts neturēs, salūzīs…/ Atrod vajadzīgo/  O! Tas der! 
Jāskatās, kur to varam pārlikt tā, lai tu vari karāties ar izstieptām 
rokām. 

Ilma – Jākarājas? Gaisā? Es neesmu tā.. nu, ielu vingrotāja. 
Danuta – Neviens tev neliek pievilkties vai stādīt rekordus! Atradusies 

vingrotāja! Desmit minūtes pie stieņa var pakarāties katrs!  
Ilma – Lai es karātos gaisā un mocītos… 
Danuta – Tad staigā ar sāpošu un līku muguru! Es jau teicu – desmit 

minūtes divreiz dienā un tu spriņģosi kā jauna kaziņa. 
Ilma – Drīzāk jau kā aita, ja tik vienkārši ļaujos pierunāties. 
Danuta – Tev grūti pamēģināt? Labāk lai sāp, jā? Te nav kur uzstutēt.  / 

Iet uz virtuvi, no turienesi/  Re, kur būs! Te uz dzegas un tur 
atstutējam uz skapja…Tā, ir!  Ideāli! Nāc!  

Ilma - / Bažīgi skatās, stāvot virtuves durvīs/ Tik augstu? Es 
neaizsniegšos.  

Danuta – /No virtuves/  Noliksim ķeblīti. Nu, nāc, kāp augšā!  
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Ilma – Šitā es tikai rokas izstiepšu, nevis muguru. Paklau, vai tu pareizi 
visu esi sapratusi par to jogu? Nu, par to, kā tur īsti cilvēkam ir 
jākarājas. 

Danuta – Kas tur ko nesaprast?  Māsīca teica – jogā viss ir vienkārši. 
Ilma – Vienkārši! Tā vienkārši karāties un viss! Nu gan izdomājusi!  
Danuta – Nāc un nerunā daudz!  
    Ilma nozūd virtuvē. Pēc mirkļa Danuta iznāk no virtuves.  
Danuta – Tā, vismaz desmit minūtes. / Ņem kafijas dzirnaviņas un 

griežas uz iešanu. Virtuvē kaut kas gāžas un krīt./ Kas tur atkal? Tu 
nokriti? 

Ilma -  / No virtuves/ Ne jau es, bet ķeblītis. Pastūmu nost, kājām traucēja.  
Danuta – Ak tā… Tu nerunā, nedrīkst! Diafragmai liela slodze. Un elpo 

caur degunu! 
Ilma / No virtuves/ - M- m- m- m-m!  
Danuta – Bet tu pacieties! Es tūlīt būšu atpakaļ. 
Ilma – M-m-m! M-m-m-m! 
   Danuta neklausoties  steidzīgi aiziet.  
Ilma – M-m-m-m! 
Pēc brītiņa pie ārdurvīm pieklauvē. Ienāk Gunta, bažīgi skatās apkārt.  
Gunta – Ilma! Ilma, kur tu esi? Ilma! Nedzirdi, vai? /Paveras pa durvīm 

virtuvē un atsprāgst atpakaļ un skraida pa istabu vaimanājot/ Ā,ā, 
ā! ! Palīgā, palīgā! Policija! Policija! Jāni, Jāni, Ilma pakārusies! Ā, 
ā! Palīgā! 

Ilma - /Izsteidzas pēc brīža no virtuves/ Kas noticis? 
Gunta – /Mirkli skatās uz Ilmu, tad atkrīt krēslā un sāk atkal šausmās 

kliegt/ Ā, ā,ā,ā! Glābiet, glābiet! Ļaudis, kur jūs esat? Ā,ā,ā! 
Palīgā!  / Atkrīt krēslā, turot rokas pie sirds./  

Ilma – Beidz kliegt!  
Gunta – Es ģībstu! Esmu pagalam! Miroņi staigā! Ā, ā,ā!  
Ilma - /Paķer glāzi, kas stāv turpat uz galda un ūdens paliekas uzšļāc 

Guntai virsū/ Nu galīgi dulla! Dzīvu cilvēku no beigta neatšķir! 
Gunta - /Uzraujas un skurinās no ūdens/ Ko tu dari? Nolēji mani galīgi 

slapju! Fui! 
Ilma – Bet ko tu kliedz?  
Gunta – Jā-ā-ā, bet kad es ieraudzīju, kā tu tur karājies… Ā,ā,ā!  Ak 

kungs, kādas šausmas! Pakārusies! 
Ilma – Tev jau rēgojās, ne es pakāros, nekā. Es tikai karājos. 
Gunta – Tad kāpēc tev jākarājas, ja tu negribi kārties?  
Ilma – Es tikai muguru stiepu, tā pēc sīpolu ņemšanas galīgi beigta, bet tu 

uzreiz – pakārusies! Vai neredzēji, ka es turos rokās? 
Gunta – Es tak neskatījos uz augšu, man bija tik bail! Kā ieraudzīju – 

kājas nesniedz zemi, ķeblītis nogrūsts, tā viss bija skaidrs. 
Pakārusies! Ko citu lai es vēl būtu domājusi? Ārprāts! 
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Ilma -  Nomierinies un beidz kliegt!! Es pat iedomāties nevarēju, ka tu 
vari tik skaļi bļaut.  

Gunta – A ko citu es varēju darīt? Neviena nav, es te viena pati… Kad 
ieraudzīju, kā tu karājies… 

Ilma -  Bet kāpēc tu kliedzi tagad, kad es iznācu? 
Gunta – Tas bija vēl trakāk! Tikko tu biji beigta, bet uzreiz atkal staigā! 

Domāju - viss, man miroņi nāk virsū! /Šņukst/ Aiz bailēm gandrīz 
nomiru! Ā, ā, ā, ā!  

Ilma – /Mierina/  Ej, ej, vai nu ir tik traki. Tev tikai tā liekas. 
Gunta – Ko liekas, kad viss ir pa īstam! Sirds vēl tagad kāpj pa muti ārā! 

Tā vietā, lai ūdeni man lietu ģīmī, labāk būtu padzerties iedevusi!  
Ilma – Labi, labi, atnesīšu tev padzerties. / Iet uz virtuvi ar glāzi/  
Gunta – Vai zini, ko? Sataisi man cukurūdeni, tas labi no tāda pārbīļa 

līdzot. /Seko Ilmai pakaļ/  
Pa ārdurvīm ieskrien Edvīns, meklē kur paslēpties, ierauga pakārto 

lietusmēteli un aizstājas aiz tā. 
Gunta - /Nāk atpakaļ no virtuves ar pilnu glāzi rokās/ …un tad es vēl 

paspēju iedomāties – kā viņai trūka, ka būtu jāpakaras, viss viņai ir, 
varēja tak vēl dzīvot un dzīvot! Tak jau kas noticis, ja labprātīgi iet 
nāvē!  

Ilma - / Viņai seko/ Vai tu reiz beigsi? 
Gunta – Jā, un vēl es domāju – visa dzīve priekšā, bet šī ņem un uzmet 

cilpu kaklā! 
 Ilma – Apklusti! Šitā pati vēl noticēsi un iesi pa pasauli stāstīt, ka es 

esmu gribējusi sev rokas pielikt. 
Gunta – Jā-ā-ā, bet izdomāt ko tādu! Karāties! Pirmā dzirdēšana, ka tas kā 

varētu palīdzēt. 
Ilma – To man Danuta samācīja.   
Gunta – Ak, Danuta! Ak tad viņa! Es jau domāju – gudram cilvēkam kas 

tāds pat prātā neienāktu. Karāties – kaut kāds ārprāts! 
Ilma – Ne jau viņa, bet viņas māsīca tā zinātāja. Tas esot jogas 

vingrinājums mugurai. 
Gunta – Ak joga! Ko tu neteiksi! Vai viņa pati arī tā palaikam karājas? 
Ilma – Es nejautāju. Paklau, tu tiešām nestāsti nevienam, ko? Nu, par to 

karāšanos un vispār. 
Gunta – Nu ko tu! Es par to vairs neviena vārda, apsolu! / Paklusē un pēc 

brīža/ Jā-ā-ā…Bet kad es pārbijos līdz nāvei! Karājas kā beigta! 
Šito skatu! Un Jāņa arī nav! Kur viņš ir, kad viņu vajag?  

Ilma – Paņēma bisi un aizgāja uz vakti.  
Gunta – Tik agri?  
Ilma – Teica, laicīgi jāiet. Kas ir? Ko tu atnāci?  
Gunta – Ko? Ak jā, es aiz tiem uztraukumiem pat aizmirsu. Gāju garām 

un gribēju apjautāties, vai neredzēji manējo. Nav gājis garām? 
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Ilma – Edvīns? Nē, šodien neesmu viņu redzējusi. Kas ar viņu noticis?  
Gunta – N-n-nekas. Sācis palaikam pazust. Šovakar pat – atnāku, bet viņa 

mājās nav, un nevar saprast uz kurieni aizgājis.  
Ilma – Nu kur šis paliks , gan atradīsies. Varbūt tur viesu mājā pie Stases 

kāds papildu darbiņš gadījies. 
Gunta – Tak es gandrīz pa taisno no turienes! Nav ne tur, ne mājās. 
Ilma – Kam tev viņš tik steidzīgi jāmeklē? Kaut kas jādara? 
Gunta – Tev uzreiz  - darbs! Vai tikai darbam vīrs vajadzīgs?  
Ilma - / Nenoteikti/ Nu… Mājās vīrieša rokas nepieciešamas.  
Gunta – Kā tad, ka nepieciešamas! Bet kad viņu nav! Tev pašai Jānis nav 

blakus, kad gribi kārties!  
Ilma – Atkal par kāršanos? Vai tu reiz turēsi muti? 
Gunta – Es gribēju teikt – karāties.   
Ilma – Kas īsti ar tevi ir? Sastrīdējies ar Edvīnu? 
Gunta – N-n-nē… Viņš tikai pēdējā laikā gandrīz nekad nav mājās. 
Ilma – Tu prasīji, kur viņš pazūd? 
Gunta – Vai viņš man ko stāsta? Ja šitā turpināsies, būs jāšķiras. Cik var! 
   / Veras durvis, iesteidzas Danuta./  
Danuta – Esmu atpakaļ! Tas bija ātri, vai ne? Nu, kā jūties? Labāk? 
Gunta – Nu jau man ir labāk. 
Danuta – Es ne jau tev prasu, bet Ilmai. Kā ir?  
Ilma – /Iegrūž Guntai dunku sānos/  Jā, mums abām ir daudz labāk.  
Danuta – Es taču teicu! Pastiepsies, pavingrosi tā pāris nedēļas divreiz 

dienā un muguras sāpes būs aizmirstas. Re, tavas kafijas 
dzirnaviņas. Paldies, lieti noderēja. Ilma, tu nezini, kāpēc tavs vīrs 
skraidelē ap māju?  

Ilma – Kā – skraidelē?   
Danuta – Ka es tev saku! Nāku, skatos – Jānis ar visu bisi dodas mājai 

apkārt, tad uz dārzu, gar ābelēm… Domāju, varbūt pazudis kas. 
Ilma – Nu nezinu… Kāpēc viņam te būtu jāskraida?  Tev gadījumā 

nerēgojās? 
Gunta – Jā, vai zini, tā gadās – man arī vienreiz bija tā – eju, skatos - 

manējais Edvīns stāv aiz krūma, bet, kad piegāju tuvāk – nekā, nav 
neviena.  

Danuta – Tavējais palaikam var rēgoties, bet Jāni es redzēju skaidri un 
gaiši.  

Ilma – Neticu. Šobrīd Jānim ir jāsēž tornī. Stase teica, ja mednieki 
nenosargās kviešus, viņa liks tiem apmaksāt zaudējumus.  

Gunta – Es tak teicu, ka rēgojas! 
    / Pa durvīm ienāk aizelsies Jānis. Rokās bise/ 
Danuta – Nu, bet ko es teicu? Vai, Jāni, tu izskaties galīgi noskrējies. Un 

ar bisi! Stāsti, kam tu dzini pēdas? 
Jānis – Kaitniekam. 
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Danuta – Jenotsunim, vai?  
Ilma – Noķēri?  
Jānis – Nē, izmuka. Bet lai viņš tikai parādās – nošaušu uz vietas!  
Danuta – Ko tev tas nabaga zvērs izdarījis, ka tā viņu dzenā?  
Jānis – Kāds nabaga zvērs? Slepkavnieks viņš ir, lūk, kas! Viņa dēļ Jurka 

ar Albertu vienos zilumos, varēja pat kaklu lauzt!  
Ilma – Par ko tu runā? Par jenotu?  
Jānis – Kādu jenotu? Par Edvīnu, lūk, par ko es runāju! Gunta, tu neķer 

pie sirds un neģībsti – es tev saku skaidri un gaiši – kā es dabūšu 
viņu rokā, tā tev vīra vairs nebūs! 

Gunta – Ā, ā,ā,ā!  
Ilma –  Neģībsti, neģībsti. Iedzer cukurūdeni, es uztaisīšu vēl. Jāni, kā tu 

vari tā runāt, ka viņai vairs vīra nebūs! Kur viņš paliks? 
Jānis – Es viņu šaušu nost!  
Danuta – Ūja, uzreiz šaus nost! Skaidrs, nekāds zelta gabaliņš Edvīns 

nav, bet mūsu laikos vīrieši apkārt nemētājas, Guntai būs grūti citu 
atrast vietā.  

Ilma – Danuta, paklusē, vai neredzi, ka tas ir nopietni. 
Danuta – Es arī nopietni runāju. Gunta, ko tu klusē? 
Gunta – Ā,ā! Par ko viņu tā?  
Ilma – Jāni, tu esi galīgi nojūdzies, vai, ka esi gatavs kaimiņu galēt nost? 
Jānis – Jā! Kā ieraudzīšu, tā bliezīšu virsū! Viņš ir tas, kas aizzāģēja 

mednieku tornim kājas. Jurka nogāzās nepaspējis uzkāpt, bet 
Alberts nokrita no pašas augšas! Teica, lidojis kā putniņš. 
Laimējās, ka palika dzīvs!  

Gunta – Kas teica, ka vainīgs ir Edvīns?  
Jānis – Es saku! Vakar laikus apskatījos – aizzāģēts atkal, es pat augšā 

nekāpu. Šodien torni pielabojām, un es aizgāju laicīgi, paslēpos 
krūmos un gaidīju, kurš nāks. Kā tad, necik ilgi nebija jāgaida – 
nāk Edvīns, fuksītis pie rokas. Kā sāka zāģēt, tā es no krūmiem ārā 
– „Stāt! Šaušu! Rokas gaisā!” 

  Visas aiz bailēm noelšas. 
Danuta – Tu izšāvi arī? 
Jānis – Nu… Gribēju vispirms pabiedēt. Domāju, ka klausīs, bet nekā – 

metās bēgt. 
Gunta – N-n-nē! Tu uz viņu šāvi? Ārprāts! Ja nu būtu nošāvis! 
Jānis – Nošausi gan viņu! Līkumoja kā zaķis, es pakaļ. Un tieši pie mūsu 

mājas nozuda. Kā akā iekritis. Būs jāiet pēc suņa, vai. Sadzīšu pēc 
pēdām, nekur viņš nespruks.  

Ilma – Kur tu uzreiz skriesi, nāc, ieēd kaut ko. Vakariņas nav ēstas. Vai 
varbūt šovakar neiesi? Gan jau tagad cūkas būsiet izbiedējuši. 

Jānis – Iešu! Man viņš jāatrod! Un nemēģini mani nomierināt! 
Ilma – Netrako! Edvīns nav nekāds svešs dullais, bet kaimiņš. 
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Jānis -  Es to kaitnieku atradīšu, lai tur vai kas! Kamēr vēl esmu dusmīgs. 
Gunta – Bet tu uz viņu nešausi? 

Jānis – Šaušu! Bez sirdsapziņas pārmetumiem! Beidz kaukt, tas ir izlemts! 
Mājās nenākšu, kamēr viņu nedabūšu rokā. /Pagriežas uz iešanu/  Jā, 
kāpēc es ienācu… Lietusmēteli aizmirsu paņemt, sāk mākoņi 
vilkties. / Apstājas un sāk cieši vērot lietusmēteli, aiz kura rēgojas 
Edvīna zābaki/  Ilma! Kas tas ir? 

Ilma – Kur, kas? 
Jānis – Kas tie par zābakiem? 
Ilma – Tavi zābaki. Kas tad vēl? 
Jānis – Kā tur var būt mani zābaki, ja tie man ir kājās? 
Ilma - /Samulsusi/ Nezinu…  
Danuta – Vai tad tev ir tikai viens zābaku pāris. Atstājis savus vecos 

zābakus un tagad brīnās! 
Jānis – Tie vecie ir sen aizsviesti! Siev, tu man vari pateikt, kāpēc mani 

zābaki ir gan pie lietusmēteļa, gan kājās? 
Ilma – Nu… Kā lai es zinu! 
Jānis - /Iet  tuvāk/  Ē, tajos zābakos kāds ir! Ilma, ko tu tagad man teiksi? 

Tu tur slēp kādu? 
Ilma – Tu esi jocīgs, vai? Ko lai es slēptu?  
Jānis – To, kas tur stāv! Jūs ko, neredzat? 
/ Visas satraukti skatās uz zābakiem zem lietusmēteļa/  
Ilma – Tur tiešām kāds ir! 
Danuta – Ārprāts, ka tik nav kāds burlaks! Kas tikai tagad neblandās 

apkārt. 
Gunta – Vai arī spoks! Es jau teicu, ka kaut kas nav labi! Ā, ā ā! 
Danuta – Teici, teici! Apklusti! Vai neredzi, ka tur dzīvs cilvēks stāv! 
Ilma – Kā viņš te gadījies? 
Gunta – Man bail! 
Danuta – Labi, ka te ir Jānis ar bisi. Nez, kurš tas varētu būt? 
Jānis – To mēs tūlīt uzzināsim. /Tēmē ar bisi uz lietusmēteli/ Ei, tu! Lien 

ārā ar paceltām rokām! Es nejokoju! Ja nē – šaušu!  
Gunta – Ā, ā! Viņš nāk! 
       / Iznāk ar paceltām rokām Edvīns,  kas aiz  bija slēpies aiz 

lietusmēteļa/  Ahā! Edvīns! Redz, kur tu , putniņ, esi! / Notēmē bisi 
uz Edvīnu/ Pacel rokas augšā! Kā tu izdomāji te slēpties? 

Edvīns – Ko tur daudz var izdomāt, kad tev dzenas pakaļ ar bisi!  
Jānis – Un taisni manā mājā iekšā, jā? 
Edvīns –  Vai es skatījos! Es iespruku pirmajā šķirbā, kas pagadījās. 
Ilma – Kā mēs tevi neredzējām? Visu laiku bijām iekšā… 
Edvīns – Vienu brīdi jūs bijāt virtuvē. Tad nu es… 
Danuta – Cik ilgi tu tur būtu stāvējis?  
Edvīns – Es nezinu. 
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Danuta – Cerēji, ka tevi neievēros? Ka Jānis pat neienāks iekšā? 
Edvīns – Nu… Nezinu… 
Jānis – Viņš ir manīgs, tikai izliekas par muļķi! Domāji, ka es savās mājās 

tevi nešaušu , ko? Nekā nebija! Atvadies no sievas! Un rokas, 
nenolaid rokas! 

Gunta – Ā, ā, ā! Viņš šaus! Lūdzu nē!  
Ilma – Jāni, Jāni, nevajag! 
Danuta – Kaimiņ, tikai nepārsteidzies! 
Ilma – Jāni, padomā par bērniem, par mani!  
Danuta – Jā, padomā, ko tu dari! 
Jānis – Apklustiet, bābas, nav jūsu darīšana! Ir lietas, kur jūs mani 

nekomandēsiet! Nošaušu un viss! 
 Visas – /Cita caur citu/  Ā-ā! Nē! Nevajag!  
Edvīns – Nu tad šauj arī!  
Jānis – Un nošaušu! Bet tu vispirms man pateiksi, kāpēc tā darīji! 
Edvīns – Es…es… Ko es darīju? 
Jānis – Kāpēc tu aizzāģēji tornītim kājas? 
Gunta – Ā, ā! Nu pasaki viņam! 
Jānis – Nu! Es tev prasu – kāpēc?  
Edvīns – Tas ir protests! Jā, protesta akcija!  
Jānis – Protests? Pret ko?  
Edvīns – Pret medniekiem!  
Jānis – Nu vai zini! Ko tev mednieki izdarījuši?  
Edvīns – Jūs iznīcināt dabu!  
Jānis – Ko? Ko tu tur muldi? 
Edvīns – Jā, jūs šaujat uz visu, kas kustas! 
Jānis – Kaut kāds sviests… Ko tu zini par medniekiem! Mēs uzturam, 

piebarojam… 
Edvīns – Jā, lai pēc tam nošautu! Uzrāpjas savā kancelē un plītē uz visām 

pusēm bez jēgas! Vai zvēram paliek kāda iespēja? 
Jānis – Ko tad tu gribi? Lai es eju pret mežakuili ar virtuves nazīti? 
Edvīns – Jā, tas būtu taisnīgāk.  
Jānis – Tad ej padzenā mežacūkas no Stases kviešu lauka. Gribu redzēt kā 

tev ar virtuves nazīti veiksies. Mums ar visu šaušanu viņas trešdaļu 
lauka ir nopostījušas. 

Edvīns – Cūkām ir jāēd! Kur lai tās paliek? Glābiet mežacūkas! 
Jānis – Dabas mīļotājs atradies! Zaļais! 
Ilma – Jāni, pagaidi. Nu pagaidi! Gunta, viņš sen jau kļuvis tāds jocīgāks?  
Gunta – Jā…Nē… Es nezinu. Kāds jocīgāks? 
Ilma -  Gunta, es tev prasu, cik zaļš viņš ir bijis, ka neviens neko nezina? 
Edvīns – Es sirdī vienmēr esmu bijis zaļais! 
Danuta -  Brīnums, kur tāds vides aktīvists radies?  
Gunta – Nu… Gaili viņš nekad nav varējis nokaut. Sirds neļaujot. 
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Danuta – Zinām, zinām, ka tu vienmēr to darīji pati. Toties viņš pēc tam 
ēda ar gardu muti.  

Ilma – Būtu vismaz iepriekš kļuvis par zaļēdāju vai veganu. 
Danuta – Vai vismaz par veģetārieti. 
Jānis – Vai nav vienalga, ko viņš ēd? Tā kā tā jānošauj. 
Ilma –  Vai nevari pagaidīt? Te kaut kas nav tā. Varbūt viņu kas sakodis? 
Danuta – Citiem pat kost nevajag, uznāk tāpat ne no šā, ne no tā. Piemetas 

un viss. Edvīns ir no tiem, kam daudz nevajag.   
Gunta – Kā tu to domā? Kas viņam var piemesties? Kā? 
Danuta – Nekunksti! Kaut kas pa gaisu. Varbūt kāda putnu gripa. Skaties 

labāk, kā ātrāk tikt no viņa vaļā.  
Gunta – Tikt no viņa vaļā? Kāpēc? 
Danuta – Tādi trakumi mēdz būt lipīgi. 
Gunta – Ā, ā! Ko lai es daru? 
Ilma -  Ko tu atkal kliedz? Varbūt izdzīvos, pāries, un atkal būs kā agrāk.  
Edvīns – Beidziet! Viss, vairāk tā nebūs! Es braucu prom!  
Gunta – Uz kurieni?  
Edvīns – Nezinu, bet es stājos „Greenpeace”!  
Gunta – Kas tas tāds ir? 
Ilma – Nu, tā ir tāda karojošo zaļo organizācija. 
Danuta – Kā tad, tur jau tevi gaida!  
Gunta – Karojošo? N-nē-ē! 
Edvīns – Jā! Pēc šīs akcijas braukšu ar kuģi glābt vaļus. Neticat? 
Jānis – Ej nu! 
Danuta – Ar kuģi!  
Ilma – Glābt vaļus!  
Jānis – Jūrā?  
Edvīns – Okeānā. 
Gunta – Ā, ā, ā!  Nē, es vairs nevaru! Šis braukšot pa jūrām un okeāniem! 

Tev jau vannā jūras slimība piemetas, bet nē – viņš kuģošot pa 
okeāniem! 

 Edvīns - Jā! Jūs pat nezināt, cik ļoti apdraudēti vaļi un citi jūras dzīvnieki. 
To nedrīkst pieļaut! 

Ilma – Nesaceries pārāk. Diez vai tādu jūras braucienu tu izturētu.  
Danuta - Un neaizmirsti, ka tur mājo haizivis. Bet tu jau tik tālu nenonāksi. 
Ilma – Labāk izvēlies sauszemi, tak jau drošāk.  
Danuta – Kalnus nē – tur arī esot kalnu slimība, ja pārāk augstu uzrāpjas. 

Un izkāpelēt līdzi kalnu kazām un mežāžiem  arī būs grūti. 
Ilma – Kādi mežāži? Tādu nemaz nav! 
Danuta – Kā nav, ja tiem ir pat horoskopi!  
 Ilma – Ak tā, tad jau laikam ir. Bet varbūt labāk stepi, ko? Līdzens, visu 

tālumā redz… Vismaz uzreiz nepazudīsi. 
Danuta – Tikai – ko tu tur glābsi? Varbūt suslikus?  



 10 

Gunta – Ā, ā! Kādus suslikus? 
Ilma – Jā, pareizi, suslikus! Parastos stepes suslikus. Tie būtu viņam 

piemēroti. 
Edvīns – Beidziet apsmiet! Vai susliki nav apdraudēti, ko? Cilvēki apdraud 

visu! Glābiet suslikus!  
Jānis – Es saprotu, ka tev aiz bailēm kaut kas samežģījies, bet izdomā kaut 

ko ticamāku.  
Edvīns – Es jau teicu – tā bija akcija pret jums, medniekiem!  
Jānis – Kā tad, tu akciju esi pieteicis, un tev visi aplaudēja un teica – uz 

priekšu!   
Edvīns – Kā gan citādi! Visas zaļo akcijas tiek atbalstītas! Un valsts 

mērogā! 
Jānis – Nu tu gan melo! 
Danuta – Jā, melo tā, ka ausis kust. 
Edvīns – Labāk melot, nevis zagt! Danuta, tu labāk paklusētu! Uz citiem 

rāda ar pirkstiem, bet pati zog! 
Danuta – Ko, ko tu teici? Ko es tev esmu nozagusi?  
Edvīns – Man ne, bet es labi redzēju, kā tu nozagi Ilmai sīpolus. Varbūt 

teiksi, ka nē?  
Danuta – Susliks tāds! Ko tu vēl neizdomāsi!  
Edvīns – Pats redzēju, man nav jāizdomā! 
Danuta – Tu… Tu… Ko tu varēji redzēt! Kad? 
Edvīns – Vakar, kamēr Ilma bija prom. 
 Danuta - Jāni, šauj viņu nost!   
Gunta – Ā,ā,ā!  Par ko ? 
Danuta – Lai viņš daudz nemuld! Es teicu – šauj viņu nost! Tūlīt! 
Jānis – Jā, tūlīt, tikai vispirms lai pastāsta, kāpēc viņš tā muld. Ko tu 

Danutu aprunā? 
Edvīns – Es aprunāju? Lai viņa pati pastāsta, kā vakar savāca daļu no Ilmas 

sīpoliem, no tiem, kas žāvējās sētmalē.  Ātri, ātri, cik var panest 
priekšautā, un uz mājām prom.    

Danuta – Aizveries beidzot!  
Edvīns – Labs ķēriens, vai ne? Izskatījās, ka savs pusmaišuks sanāca. Vai 

pat vairāk. Ilma, tu neko nemanīji? 
Ilma – Nu… Tur izskatījās tā kā mazāk… 
Jānis – Kaimiņien, kā tur īsti bija?  
Danuta – Bet es taču… Es nezagu, es tikai aizņēmos sēklai drusku. Ilma, 

piedod, bet tev tik smuki paauguši ģimenes sīpoli… Domāju – tev 
laba šķirne, jāaizņemas drusku. 

Jānis – Tad jau Edvīnam taisnība, ko?  
Danuta – Es nezagu! Tas ir… Visi zina, lai labi augtu, sēkla vai dēsts ir 

jāņem neprasot. 
Edvīns – Jāzog? 
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Danuta – Nu beidz vienreiz! Nākošā rudenī es būtu atdevusi. Atnestu un 
Ilmai izstāstītu kas un kā. Bet tagad tu visu sabojāji! Man nekas 
nepaaugs! Nošaut tevi vēl būtu par maz! Ilma, tu taču nedomā, ka 
es…Tu taču zini… 

Ilma – Liecies nu mierā! Tā jau ir, kā tu teici. 
Danuta – Bet es noteikti nākošgad atdošu! 
Ilma – Jā, jau jā. 
Edvīns – Nākošgad? Tu domā, ka tev saaugs tādi paši sīpoli kā Ilmai?  
Danuta – Nuja! Viss atkarīgs no labas šķirnes. Paskat, kā Ilmai aug – bez 

nitrātiem, bez pesticīdiem, tīri dabīgs produkts. 
Edvīns – Dabīgs produkts! Un tu tam tici? 
Danuta – Vai tu nezini, ka Ilmai bioloģiskā saimniecība? Viņa sīpolus 

mēslo ar nātru vircu. Pati redzēju!  
Edvīns – To gan tu neredzēji, ka nātru vircai piešauti klāt minerālmēsli un 

krietni daudz. Še tev nu bija ekoloģiskais produkts!  
Danuta – Nu tu lej… Ilma, saki kaut ko!  
Ilma –  Sīpoli augšanas laikā sanāk mēslot gandrīz katru nedēļu. Kā viņš 

var zināt, ko es leju? Viņš visu ir izdomājis! 
Edvīns – Kāpēc man būtu jāizdomā? Tu taču nenoliegsi, ka vismaz pirms 

pēdējās mēslošanas reizes tu vircai gāzi klāt minerālmēslus?  
Ilma – Labāk turi muti! Kā tu vari to pierādīt? 
Edvīns – Nu, ja rastos tāda vajadzība… Tur, miskastē vēl noteikti 

minerālmēslu maisi, bet visdrošāķ  tiešām būtu pārbaudīt nitrātu 
saturu sīpolos. Nez, vai tad bioloģiskās saimniecības nosaukums 
Ilmai saglabātos, ko? Ko tad rakstīs uz stenda tirgū, lai piesaistītu 
pircējus? 

Ilma – Tev kauna nav tā spiegot? 
Edvīns – Man tā negribot sanāca! Vai es vainīgs, ka tur dzīvžogā ir 

caurums, pie tam tieši tur, kur, man pa ceļu ejot, viss redzams?  
Ilma – Nav ko lūrēt pa katru caurumu! Kas tev par vajadzību tā spiegot? 
Edvīns – Spiegot? Kas tā par runāšanu! Es tak eju un redzu, kas apkārt 

notiek. Vai man būtu jāstaigā ar aizsietām acīm? 
Ilma – Jā, tā būtu visiem labāk un tev pašam veselīgāk! Tikai vienreiz  

piešāvu klāt pāris saujas, un še tev! Man nebija izvēles -  skatos – 
lakstu gali sāk dzeltēt, ar nātru vircu nepietiek, sīpoli prasa ēst. Ko 
citu lai es būtu darījusi?  

Danuta – To tu man neesi stāstījusi. Nu, par mēslošanu. 
Ilma – Sīpoli ir kā bērni – visu laiku jāskatās tiem pakaļ un laikus jābaro.  
Edvīns – Nez vai bērnus barotu ar to, kas nācis no ķemertiņa. Pavasarī kā 

izsmēla bedri, tā visu izlēja uz sīpolu lauka. Nav smuki. 
Ilma – Krūmu ložņa! Spiegs! Man arī reiz pietiek! Jāni, šauj viņu nost!  
Jānis – Mieru, Ilma, mieru!  
Ilma – Nekāda miera nebūs! Šauj viņu nost! Ko es teicu? 
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Gunta – Nē, nevajag! Ā-ā-ā!  
Jānis – Gunta, nekauc! Ja mēs te balsotu, tad ar lielu balsu pārsvaru tiktu 

lemts, ka tas kaitnieks ir šaujams nost. Demokrātija, vai zin.  
Edvīns – Ak demokrātija! Kāda demokrātija, ja manas cilvēktiesības tiek 

pārkāptas! Es sūdzēšos! 
Ilma – Sūdzies vien! It kā citiem tiesību nebūtu! 
Danuta – Viņš skaitās cilvēks? Lūriķis! Jāšauj tik nost.  
Edvīns – Kā tad – jūs visi gatavi mani nošaut kā tādu suni. 
Jānis –  Salīdzināja! Tu cilvēka labāko draugu neaiztiec! Neviens mednieks 

suni nešaus, tagad pat klejojošos suņus nedrīkst aiztikt.  
Edvīns – Tātad suņus neaiztiek, bet mani drīkst, jā? Mani iebiedē! Mana 

pārvietošanās brīvība ir ierobežota!  
Jānis – Ko tad tu sagaidīji? Tu esi uzvedies kā cūka, un tās es šauju nost. 

Un beidz reiz dīdīties! 
Edvīns – Vai ilgi vēl mani spīdzināsiet? Es vairs nevaru nostāvēt. 
Jānis – Domā, man viegli te stāvēt ar bisi? 
Edvīns – Es vairs nevaru! Es gribu… Kājas jau krustām iet. 
Jānis – Stāvi! Ko tu īsti gribi?  
Edvīns – Ko, ko! Čurāt gribu!  
Jānis – Pacieties!  
Edvīns – Es jau ciešos. Cik ilgi var! Vai nu šauj, vai arī es čurāšu tepat! 
Ilma – Tā tik vēl trūka! Viņš man vēl istabu piešmucēs! Jāni, dari kaut ko! 
Jānis – Ko lai es daru? Man tak viņš visu laiku jātur uz grauda! 
Ilma – Lai viņš iet ārā! Pagalmā!  
Jānis – Labi, kusties. Ņem vērā – solis pa labi vai solis pa kreisi – un es 

šaušu! 
   /Abi virzās uz ārdurvīm/ 
Ilma – Tikai skaties, lai viņš neapčurā sīpolus! Pēc tam atkal ko izdomās 

un stāstīs, ka esmu nepareizi mēslojusi. 
Edvīns – Es tikai taisnību! Es neko neizdomāju. 
Jānis – Jā, jau jā! Ej ātrāk, lai slapjums neiesprūk biksēs. Tad sievai būs 

jāmazgā.  
   / Abi iziet, Jānis seko Edvīnam  ar notēmētu bisi/  
Danuta – Izgāja?  
Ilma – Jā. Ko darīsim? Tas ir jāizbeidz. 
Danuta – Ātri, ātri kaut kas jāizdomā.  
Gunta – Ko te vairs izdomāsi… Ak, kādas šausmas!  
Ilma – Šausmināties varēsi pēc tam. 
Danuta – Un raudāt arī. Noslauki degunu, mums jāizgudro, kā izstrēbt šito 

putru. 
Ilma – Jā, jāizdomā kaut kas tāds, lai Jānis noliek bisi.  
Gunta – Ko? Bet ko jūs pašas iepriekš darījāt? Jūs kūdījāt, jūs teicāt, lai 

Edvīnu šauj nost! Abas gribējāt, lai viņu nošauj! 



 13 

Danuta – Beidz kliegt! Protams, ka Edvīns ir pelnījis, lai viņu nošauj. Tūlīt 
un uz vietas!  

Ilma – Es viņu nožmiegtu pati! Plikām rokām nožmiegtu! Bet neies jau 
tāda mērgļa dēļ dzīvi bojāt. 

Danuta – Galvenais, ka viņš tagad zina, ka visi labprāt viņu nošautu, vai 
vismaz redzētu beigtu. Uh, cik es esmu nikna! 

Gunta – Ā-ā-ā!   
Danuta – Bet nu pietiek.  
Ilma – Lieta tā, ka Jāni šobrīd nav ko lūgties. Viņš neatkāpsies. 
Danuta – Jā, tavu spītnieku mēs pazīstam. 
Ilma – Labi, ka viņam dusmas cik ātri uznāk, tik ātri pāriet. Bet izskatās, ka 

kādu pusstundiņu vēl būs jāpapūlas un jānovelk laiks. Danuta, kas tie 
par mežāžiem kalnos? 

Danuta – Tas man ātrumā paspruka. Es neko citu tā uzreiz nevarēju 
izdomāt. Vai es zinu, kas tur kalnos dzīvo. 

Ilma – Ā, nu jā. Bet sanāca labi. Tikai - ko darām tālāk? 
Gunta – Ā, ā, ā! Ko te vairs var darīt? 
Danuta – Vai nevari klusāk? Sieviete var izdarīt visu! 
Ilma -  Ja Jānis nav runājams,  tad vēl paliek Edvīns. Gunta, tas būs tavā 

ziņā. Beidz šņaukāties! 
Gunta – Es? Ko es?  
Ilma – Tev būs jāietekmē Edvīns, lai atzīst savu vainu. Lai nožēlo un 

apsola tā vairs nedarīt. Nu apmēram tā.  
Danuta - Vismaz lai viņš pasaka, ka ir nepareizi darījis. 
Ilma – Jā, tev viņš uz to ir jāpiedabū. Ar to pietiktu, lai Jānis nolaistu bisi. 

Citādi būs slikti.  
Gunta – Ko lai es viņam saku?  
Danuta – Nu vai zini, mums tev nav jāmāca, ko viņam teikt. Edvīns ir tavs 

vīrs, tev jāzina pašai, kā viņu pielauzt. 
Gunta – Bet es nezinu! 
Ilma – Tad vaino pati sevi, ja paliksi atraitnēs!  
Danuta – Domā ātrāk, viņi tūlīt nāks! Mūžīgi tak nestāvēs pagalmā un 

nečurās!  
Gunta – A-ā-ā! Ko lai es… 
Ilma – Cst! Viņi nāk atpakaļ. Tu tikai ar maigumu un mīlestību…Vai tev ir 

grūti pateikt vīram, cik viņš tev ir mīļš? 
Gunta – Kā lai es ne no šā, ne no tā…  
Danuta – Bet tu izdomā! Ak kungs, šito bezpalīdzīgo sievieti!  
Ilma – Klusu! Nāk! 
/ Atgriežas Jānis ar bisi un Edvīns ar paceltām rokām/ 
Jānis – Un beidz burkšķēt! Es jau tā laipni pret tevi izturos! 
Edvīns – Laipni! Tu pats pamēģini čurāt ar gaisā paceltām rokām! Sadists!  
Jānis – Es taču tev atļāvu…  
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Edvīns – Jā, tad, kad gandrīz bija par vēlu! Es sūdzēšos! 
Jānis – Jā, varēsi sūdzēties Pēterim tur augšā, varbūt viņš sapratīs. 
Edvīns – Ir starptautiskas konvencijas… 
/ Viņu pārtrauc īss klauvējiens pie durvīm. Ienāk steidzīga Stase./ 
Stase – Sveiki, labvakar… Kas te notiek? Jāni, ko tu dari?! Ārprāts! Ar 

šaujamo uz cilvēku tēmēt! 
Jānis – Stase, nejaucies! Šito kaitnieku es nozūmēšu bez sirdsapziņas 

pārmetumiem. 
Stase – Tu traks esi palicis? Un ko jūs visas stāvat un klusējat? Gunta, tev 

vīru šauj nost, bet tu kā sālsstabs! 
Gunta – Ā, ā, ā! Ko tad es…  
Stase – Es zvanu policijai!  
Jānis – Zvani! Mūsu policists Andža pagājušā nedēļā pats novēlās no torņa. 

Teica – kad sagrābšu to zāģētāju, labi nebūs.  
Stase – Paga, paga. Kāda torņa? Mednieku?  
Jānis – Kāda vēl cita! 
Stase – Ahā. Ak tā. Nu, Edvīn, švakas tev izredzes. Visi mednieki esot 

pārskaitušies. Kā uzzinās, ka tu esi tas zāģētājs, ar tevi būs cauri. 
Jānis – Ar viņu tūlīt būs cauri! 
Edvīns – Nu redzat? Linča tiesa uz līdzenas vietas. Tas ir pretlikumīgi! 
Jānis – Viņš vēl likumus skaidros!  
Stase -  Man jānoskaidro kas cits. / Uz Edvīnu/ Tu trubas salaboji? 
Edvīns – Kādas trubas? 
Stase – Caurules pagrabstāvā. Tur arī krāns pil. Jau aizmirsi? Es tev vakar 

ar pirkstu rādīju. 
Edvīns – Ak tas… N-n-n-ē… Nepaspēju. Pa kuru laiku?  
Stase -  Vazāties apkārt un svešu mantu bojāt, to tu paspēj! Par ko es tev 

naudu maksāju? Pie tam avansā! 
Edvīns – A ko es tur vairs varu darīt? Mani tur uz grauda! 
Stase – Jāni, tu vēl drusku viņu pasaudzē, lai atstrādā avansu, pēc tam dari 

ar viņu ko gribi.  
Jānis – Nē, es viņu šaušu, kamēr esmu dusmīgs. 
Stase – Es visu laiku esmu dusmīga! Vai man par visu jādomā? Kamēr tu 

te ņemies ar šaušanu vai nešaušanu, cūkas jau noteikti ir kviešos. 
Kam šovakar ir kārta vaktēt?   

Jānis – Es jau biju, bet tad parādījās šis kaitēklis… 
Stase – Ir gan vīrieši savairojušies – gatavie nejēgas. Katru vakaru pašai 

jāpārbauda, vai kāds tornī sēž. Aizvakar Ludis neatbrauca – es zinu! 
Likšu jums maksāt par visu lauku un viss! 

Jānis – Ludim kaut kas ar mašīnu. Teicās remontēt.  
Stase – Kas man daļas par viņa mašīnu! 
Edvīns – Bet tu pajautā, kur viņš to apskādēja! Tava lauka malā. 
Stase – Kā tu to zini? 
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Edvīns – Es tur biju. 
Ilma – Nu, ko es teicu? Viņš visur ložņā! 
Danuta – Kas viņam tur bija darāms? 
Edvīns -  Nu, tā gadījās. Dzirdu - kāds brauc pa veco meža ceļu. Bet kā 

izgriezās no meža, tā pa kreisi un grāvī iekšā. Es skrienu klāt – jā, tas 
ir Ludis, laikam gribējis pa taisno caur mežu izbraukt.  Mašīna grāvī, 
motors rūc, Ludis lamājas.  

Jānis – Ludis iebrauca grāvī? Ko tu stāsti! 
Edvīns –  Tā ir tīrā patiesība! Es pieskrienu, prasu – kas noticis, bet viņš 

man – akls esi, ka neredzi? Pagriežos atpakaļ un man kājas aukstas 
palika. 

Visi – Nu? Nu? Nu! Kas? 
Edvīns – Nuja, starmeši spīd taisni uz lauka pusi, skatos – tur stāv poliču 

rinda. Stāv un nekustas!  
Jānis – Ko tu stāsti! 
Ilma – Nevar būt! 
Danuta – Rēgojās, vai? 
Gunta – Ā, ā, ā! Policija! Tad ir noticis kas briesmīgs!  
Ilma – Nu beidz! Nekas tāds nav dzirdēts. 
Danuta – Ej nu sazini! Jāiet skatīties kriminālziņas. 
Jānis – Beidziet kladzināt! Kur tie policisti radušies? Mums te ir tikai viens 

Andža, un tas pats ne vienmēr atrodams. Cik to policistu tur bija? 
Edvīns – Nu.. Laikam septiņi. Rindā gar visu mežmalu. Vestes vien spīd. 
Jānis – Beidz taču reiz muldēt! Kāpēc lai viņi tur stāvētu? 
Edvīns – Es jau arī tā domāju. Kad ieskatījāmies – ne jau poliči stāv, bet 

putnu biedēkļi atstarojošās vestēs. 
Jānis – Putnu biedēkļi? Kāda velna pēc… 
Edvīns – Ta ne jau putnu, bet cūku biedēkļi. Stase tos salikusi gar visu 

mežmalu un savilkusi poliču vestes. 
Danuta – Baigi labi! Lai cūči baidās!  
Ilma – Tā ir ideja! Kā tev tas, Stase, ienāca prātā?  
Stase – Nū-ū… Es… 
Jānis – Domāji , ka cūkas baidīsies  no policijas? Vairāk nekā no 

medniekiem? 
Stase – Vai tad jums var uzticēties? Nekad nevari zināt, vai kāds vakarā 

atbrauks. Tāpēc nopirku vestes un saliku biedēkļus. Domāju, līdzēs. 
Jānis – Nelīdzēs vis. Tikpat labi tu tur varēji karināt vecas lupatas. 
Danuta – Kāpēc ne? Re, Edvīns ar Ludi pārbijās. 
Ilma – Ar ko cūkas par viņiem sliktākas? Ej nu zini, varbūt kāds nabaga 

ruksis mežmalā mētājas beigts.  
Gunta – Kāpēc beigts?  
Ilma – Aiz pārbīļa. Palika slikti ar sirdi un beigts. 
Gunta – N-n-n-ē! Tu joko? Vai tā var būt?  
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Jānis – Beidz kunkstēt! Protams, ka tā nav. ATSTAROJOŠĀS vestes, 
skaidrs? Vēl arvien nesaprotat? Ja vestēm nespīdina virsū gaismu, 
tās nespīd. No kā lai mežacūkas baidītos? 

Edvīns – Nuja, Ludis arī lamājās un teica : „Tā dullā Stase laikam domā, ka 
cūkas staigā ar kabatas lukturīšiem.” 

 / Visi uzjautrinās, Stase nikna/  
Stase – Viņš tā teica? Nu, mēs vēl parunāsim! 
 Edvīns -   Vispār jau viņš teica vēl daudz ko, bet es esmu inteliģents 

cilvēks, pie dāmām to neatkārtošu. 
Jānis – Kas Ludim ar mašīnu? Vai kas nopietns? 
Edvīns – Nav tik traki. Viņam mašīna zvērs, drusku parakām, un tad 

atpakaļgaitā izkārpījās no grāvja. Vienīgi sānu apakšā drusku 
iebuktēja, tur celms gadījās. Tā viņš arī lamādamies aizbrauca. 
Teica, lai tā policija arī sargā Stases kviešus. 

Stase – Man ir līgums, ja mednieki nesargās, dabūs maksāt! 
Edvīns – Tad ko tu viņus pati aizbiedē ar saviem putnubiedēkļiem? Vēl 

drusku – un mēs abi ar Ludi aiz pārbīļa būtu beigti. 
Stase – Tik vienkārši jūs nepiebeigsi, neizdomā! 
Edvīns – Kā nu ne! Kur gan prāts putnubiedēkļiem poliču vestes vilkt! 
Stase – Mans lauks un mani putnubiedēkļi – ko gribu, to velku! 
Edvīns – Naudu nav kur likt? Sadomājusi vestes pirkt! 
Stase – Tu manu naudu neskaitīsi! Ja daudz runāsi, atlaidīšu no darba! 
Edvīns – Atlaid! Tāpat ilgi mani neturēsi. Kā likvidēsi pirti, tā tev 

santehniķis vairs nebūs vajadzīgs. 
Ilma – Stase, tu atteiksies no pirts?  
Gunta – Ak, nē! Tad man arī gan darbs, gan alga samazināsies uz pusi. 
Danuta – Pirts ir forša! Kas šodien viesu māja bez pirts? Tā visiem patīk! 
Edvīns – Tur jau tā lieta, ka patīk! Un visvairāk sievietēm. 
Ilma – Protams, ka visiem patīk. Tur kārtīga nauda ieguldīta, Rūdis speciāli 

mācījās, beidza pirtnieku kursus...  
Edvīns – Vo, vo! Tur jau tā lieta – Stases Rūdis kļuvis par tādu speciālistu, 

ka prieks. Pirtnieks un masieris – sievietes pie viņa lauztin laužas.  
Danuta – Nu un? Tad jau labi, viņš naudu pelna. 
Ilma – Rūdis kārtīgi strādā. Kas Stasei tur varētu nepatikt?  
Edvīns – Bet kurai sievai patiks, ja vīrs pārāk centīgi grābstīsies gar svešu 

sieviešu plikumiem? Stase ir kļuvusi tik aizdomīga, ka sākusi katra 
pirts seansa laikā trīs reizes skriet pirti parbaudīt. Un pārējā laikā ap 
pirti vien grozās. 

Stase – Ko tu vēl neizdomāsi! 
Edvīns – Es izdomāju? Kura palaikam izsauc Rūdi no pirts, lai nostrostētu? 

Un vakar dzirdēju skaidri un gaiši – „ Te nebūs nekāda mauku māja, 
rīt pat slēgšu pirti ciet.” Vai tu tā neteici, ko?  
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Stase – Kas tev… Ko tu.. Kas tev par daļu?  Kur tu lien, ko noklausies? Es 
tevi… Jāni, šauj viņu nost! 

Gunta – Ā, ā, ā! Nevajag!  
Stase – Vajag! Un tūlīt! Ja viņš turpinās vazāties apkārt, es par sevi 

neatbildu! Ko tu vēl gaidi? Šauj taču reiz viņu nost! 
Jānis – Redzi, Edvīn, vēl viens pieprasījums tevi nošaut. Rokas, rokas turi 

augšā! 
Edvīns – Par ko tad mani šoreiz?! 
Stase – Ko tu ložņā apkārt noklausoties? Tādu dēļ kā tu ar pašas vīru par 

ģimenes lietām vairs nedrīkstēs parunāties! 
Edvīns - Tad kārtojiet savas ģimenes lietas zem deķa, nevis aurojat pār visu 

pagalmu tā, lai citi dzird!  
Stase – Turi muti!  
Edvīns – Kā tad, jūs visi tikai komandēt protat – turi muti, šauj nost! Labāk 

būtu par saviem tuvākajiem painteresējušies, kā tie jūtas, ko dara. 
Stase – Jā, jā, Tu, kā jau stukačs, visu zini! 
Edvīns – Tu Rūdim pajautāji, ko viņš domā? Pareizi, neko neprasīji, tu jau 

pati visu zini labāk.  
Stase –  Par ko tu runā? 
Edvīns – Par to pašu! Tu ar Rūdi pat nedomāji aprunāties, tūlīt sāki 

skandalēt. Pieradusi visus nepārtraukti komandēt. 
Stase – Ko jūs bez manis iesāktu? Es tev darbu dodu, algu maksāju! Un  

tagad vēl es būšu tā vainīgā! 
Edvīns –  Domā ko gribi, kas man par daļu. Tikai Rūdis cenšas visu tev pa 

prātam izdarīt, bet tev jau vienmēr slikti.  
Stase – Ko tu zini! Labāk būtu klusējis! 
Edvīns – Negribi, netici, bet no malas labāk redzams. Es saku tā, kā ir. Un 

varu arī paklusēt, ja tu tā gribi. 
Stase – Bija cilvēks kā cilvēks… Kas tev uznācis?  
 Edvīns demonstratīvi klusē.  
Stase – Vai viņš nav dzēris? Jāni, tu paošņā, vai nesmird pēc šņabja? 

Cilvēks skaidrā tā neuzvestos. 
Jānis –  Nejūt. Tā kā nebūtu dzēris. 
Stase – Tad kas viņam ir?  
Danuta – Mēs jau arī brīnāmies. Nospriedām, vai kāds nav viņu sakodis. 

Šitā, pa krūmiem slapstoties, drīz trakumsērgu var saķert.  
Ilma – Jā, vai ko citu, vēl briesmīgāku. 
Edvīns – Re, re, tādi nu mēs esam. Pamēģini kādam teikt patiesību acīs, 

tevi uzreiz šauj nost, vai pataisa par traku. 
Stase – Kad tu citus pataisi par apsmieklu visu pārējo acīs!  
Edvīns – Patiesība kaulā kož, jā? 
Jānis – Tiešām slims! Ko ar viņu lai dara? 
Stase – Kas tur daudz ko domāt. Slims vai vesels -  šaut nost un viss!  
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Ilma – Stase, tu nepārsteidzies. Es jau pirms brīža teicu to pašu – lai  Jānis 
viņu šauj nost. Bet, kad tā padomā – vai tāda glūņas dēļ ies sev dzīvi 
bojāt. Nē, nē!   

Danuta – Mērglis un krūmu ložņa viņš ir, bet, ja nu tiešām viņš ir slims? 
Ilma – Neko darīt -  slims paliek slims. Drīzāk pašiem jāpiesargājas. Nav 

labi tā – visu dienu skrien kā apdullis no viena darba pie otra, nav 
laika pat paēst. Cik tur vajag lai saslimtu. Jāni, es paskatīšos kaut ko 
vakariņām, labi? 

Jānis – Nevajag, man ēšana tagad nav prātā. 
Ilma – Tāds kā bērns. Auksto zupu vienmēr var ieēst. Es tūlīt. / Iziet uz 

virtuvi/. 
Stase – Kad cilvēks nav ēdis, viņš kļūst kašķīgs, nevis slims. Un, ja arī 

Edvīns kaut ko ir saķēris, vai tāpēc mums ar viņu būtu jāauklējas? 
Priekš tā ir sieva. Gunta, kur tu esi, nelien kaktā!  

Gunta – A ko es te varu… 
Stase – Varbūt tu viņu slikti baro? Vai vispār ēst nedod?  
Gunta – Viņš taču lielākoties ēd pie tevis viesu mājas virtuvē. Vai nu es 

varu ar tevi mēroties. 
Stase – Ak tā. Nu jā. / Apdomājas/  Kas tad viņam par vainu? 
Gunta - /Plāta rokas/ 
Danuta – Nestāvi un neklusē! Tev vīru šauj nost! 
Ilma – / Iznākusi no virtuves/  Jau tā mums to šķirteņu un brīvu sieviešu  ir 

par daudz.  
Danuta – Jā! Un melns tev galīgi nepiestāv! 
Gunta – Kāds melns? 
Danuta – Kāds, kāds! Ir gan nesapraša! Melna atraitnes kleita un lakats.  
Gunta – Ā-ā-ā! Nē-ē-ē! 
Ilma –  Negribi melno atraitnes kleitu? Tad pacenties! 
Gunta – Bet man bail! Jānis šaus! 
Jānis – Es vēl nevienu neesmu nošāvis! Pagaidām. 
Stase – Tu dzirdēji? Pagaidām.  
Danuta – Laika tev nav daudz.  
Gunta – Bet ko lai es daru? 
Ilma – Es nezinu, ko ar tevi pašu lai dara! Tu vismaz parunāt ar savu vīru 

vari?  
Gunta – Nu… Es nezinu. 
Ilma – Ak kungs! Pat to tu nezini! 
Gunta – Jā-ā… Es jau… Bet viņš ar mani nerunā! 
Danuta – Neizdomā! 
Gunta – Es neko neizdomāju! Viņš tikpat kā nav mājās, viņš ar mani 

nerunā, viņš mani nemīl! 
Danuta – Kā – ar tevi nerunā? 
Ilma –  Parasti viņam muti neaizbāzīsi.  
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Stase – Kas par vainu? Edvīnam ir cita? 
Gunta – Kā lai es zinu? Bet pēdējā laikā viņš nevienu vakaru nav bijis 

mājās. Šovakar pat gāju viņu meklēt. 
Danuta – Ilma, kur tev ir salvetes?  Dod šurp. Tā, Gunta, nomierinies un 

izšņauc degunu, mēs tūlīt noskaidrosim, kur tas kundziņš ir vazājies.  
Ilma – Kā – kur? Tepat vien apkārt, mūs spiegodams.  
Danuta – Tad jau tā cita dzīvo tepat netālu.  
Jānis – Detektīvi atradušies! Kas vēl bez mums te tuvumā dzīvo? Visapkārt  

vai nu tukšas mājas, vai arī dzīvo galīgie veči! 
Stase – Jānim taisnība. Diez vai Edvīns ir ieskatījies kādā no vecmāmiņām. 
Danuta – Nu nesaki vis! Tante Lūce savos astoņdesmit gados vēl tīri 

mundra. Pati redzēju - vakar raka kartupeļus pusdienām ar krāsotām 
lūpām.  

Stase – Viņa pieprasīja, lai atveru bāru, kur vakaros iegriezties.  
Danuta – Lūk, to es saprotu! Cilvēks vismaz vecumdienās grib padzīvot kā 

cilvēks.  
Jānis – Stase, nedari tā. Tante Lūce tev visus viesus izbiedēs. 
Danuta – Sadomās vēl dziedāt karaoke. 
Ilma – Neapsmejiet, tante Lūce ir jautra večiņa. Bet lai viņa patiktu 

Edvīnam… Tas gan būtu dīvaini.  
Edvīns - /Sprauslo aiz smiekliem/   
Ilma – Nē, nē, neticas.  
Jānis – Tad jau jāskatās uz kādu no jums.  
Danuta – Nu, nu, lēnāk!  
Jānis – Ilma! Kamēr es sēžu uz torņa…Varbūt tu un Edvīns…Ko? 
Ilma – Kādas muļķības tu runā? 
Jānis – Jā, bet ko viņš līda mūsu mājā, lai paslēptos?  Tas tiešām ir 

aizdomīgi.  
Ilma – Dulns esi, vai? Tikai pamēģini ko tādu teikt! 
Jānis – Es jau neko, bet kura tad? Stase, kas ir ar tevi? Varbūt Edvīns ir tevī 

ieskatījies, ko? Gunta, tu tur nekunksti!  
Stase – Es? Ko es? Man viņš tuvāk par pieciem soļiem tuvāk neies. Lai tik 

pamēģina!  
Jānis – Mīlēt jau var no tālienes. Tu esi darba devēja, priekšniece. Smuka 

un apsviedīga sieviete.  
Stase – Paldies, jūtos glaimota, bet man gan viņu nevajag. Lai tiek citai. Kā 

būtu ar Danutu? 
Jānis – Tev nevajag? Re, kā ar vīriešiem mētājas. Nu, Danuta, ko tu teiksi? 
Danuta – Vai man viņu vajag? Kaimiņ, ko es tev tādu esmu nodarījusi, ka 

tu man viņu precini?  Šito susliku!  
Stase – Nu tad nekā. Citu variantu nav.  
Danuta – Ko tur daudz minēt! Jājautā Edvīnam pašam, kura ir tā vainīgā. 

Lai viņš pasaka! 
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Ilma – Jā, bet viņš klusē! 
Edvīns – Jā, es klusēju! Man ir tiesības neatbildēt! 
Danuta – Mums tu vari neatbildēt, bet sievai ir jāzina!  
Gunta – Es arī negribu zināt!  
Stase – Visi grib zināt, bet šī, lūk, nē!  
Danuta – Gunta, mēs gribam tev palīdzēt. 
Gunta – Jums kāds prasīja? Nē, jums tikai ļoti interesē, ko Edvīns teiks. 
Danuta – Beidz niķoties!  
Stase – Pati tu no viņa taisnību neizvilksi. 
Ilma – Tu neesi no tām, kas piespiedīs vīru atzīties. 
Gunta – Piespiest atzīties? Kāpēc? 
Stase – Viņa vēl brīnās – kāpēc! Tev jau teica -  sievai par vīru ir jāzina 

viss!  
Gunta – Es jau teicu, ka negribu zināt neko tādu! 
Danuta – Kāpēc? 
Gunta – Jo es viņu mīlu! 
Danuta – Mīli? Šito susliku? 
Gunta – Viņš man ir pats labākais susliks pasaulē! Es viņu mīlu!  
Danuta– Tā, tā. Tu esi pārliecināta, ka šis ir tas pats labākais susliks? 
Gunta - Vai citādi es te stāvētu un raudātu? Ā, ā , ā! 
Jānis – Beidz kaukt! Edvīn, ja sieva prasa, ir jāsaka viss, ko viņa grib! 
Edvīns – Ko lai es saku? 
Jānis – Vai es zinu! Stāsti visu, kur un kāpēc vazājies apkārt.  
Danuta – Un kura ir tā, kas jauc jūsu ģimeni. Beidz te stāvēt ar sakniebtām 

lūpām un meklēt zirnekļu tīklus griestos. Runā! 
Stase – Neko neslēpjot!  
Edvīns – Kāpēc man būtu jums par sevi jāstāsta? 
Ilma – Tāpēc, ka par mums, kā izrādās, tu jau zini visu! Nu ir pienākusi 

tava kārta. 
Danuta – Pirms nošaušanas atvieglo sirdi. Pažēlo Guntu. Izrādās, ka viņa 

tevi, noplukušo susliku, mīl. 
Gunta – Ā, ā, ā ! Nē!  
Edvīns – Neraudi! Es taču… Ē, ja gribat zināt, tas viss ir viņas dēļ. 
Danuta – Ha! Es taču teicu, ka te ir iejaukta cita sieviete! 
Stase – Bet protams, ka cita! 
Edvīns – Kāda cita? 
Ilma – Nu tā pati cita! Es tikai nezinu kura. 
Edvīns – Bet es taču runāju par Guntu! Es viņas dēļ aizzāģēju torņu kājas! 

Viņas dēļ klīdu pa vakariem apkārt! 
Gunta – Ko-o-o? 
Stase – Oho, kas te atklājas! 
Danuta – Gunta, ko tu esi izdarījusi?  
Ilma – Sīkumu dēļ Edvīns neskries prom no mājas vaļus glābt. 
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Gunta – Es? Kāpēc es? Ko es? 
Edvīns – Tu ar visiem koķetē, visiem smaidi! Es to nevaru izturēt! 
Gunta – Man ir jāsmaida un jābūt laipnai pret visiem viesu mājas 

apmeklētājiem! Obligāti! Tā Stase lika!  
Stase – Jā, apkalpojošam personālam jābūt līmenī! Tu pats zini!  
Edvīns – Lai nu viesu mājā, bet kas tev liek koķetēt ar medniekiem? Katru 

reizi, kad iznāk pavēlāk atgriezties, tu uzkavējies vismaz pusstundu 
pie torņa un čivini ar katru, kas tovakar tur dežūrē. 

Gunta – Es nedrīkstēšu aprunāties ar pazīstamiem cilvēkiem? Kā tas 
izskatīsies, ja es tikai „sveiki”, „labdien”, un skriešu garām? 

Edvīns – Ja tikai aprunātos! Bet tu vēl arī uzrāpies tornī pie  viņiem! Kāpēc 
tev tur bija jārāpjas?  

Gunta – Es taču… /Apraujas/  Kā tu zini?  
Edvīns – Es tur biju. Nu, tikai slēpnī aiz krūmiem. Vari iedomāties, kā es 

jutos, kad tu smējies un pļāpāji ar visiem pēc kārtas.  
Gunta – Un tev likās, ka es… Tu domāji, ka man…  
Edvīns – Nuja, tad es nolēmu, ka darīšu visu, lai torni pārvieto kur citur, 

tur, kur tev nav jāiet garām. 
Jānis – Tad tāpēc tu aizzāģēji tornim kājas? 
Edvīns – Aha. 
Jānis – Tu nepadomāji, ka cietīs nevainīgi cilvēki? Tikai tāpēc, ka drusku 

tā nevainīgi parunājuši ar tavu sievu? 
Edvīns – Drusku parunājuši! Nevainīgi! Vai zin, nav ko pļāpāt, kad esi uz 

vakts! Un vispār sen varēja torni aizvilkt kur citur. Lauks ir liels, bet 
nē – uzstutē tieši takas malā! Cilvēks normāli garām nevar paiet. 

Jānis – Tā vieta ir visizdevīgākā! Jābrīnās, kā tevi nenošāva tad, kad tu 
ložņāji pa krūmiem. Nevienam nebūtu šaubu, ka tur ir mežacūka.  

Edvīns  - Es piesargājos. Es jau tikai aiz Guntas, gar taku. 
Gunta -  Tu mani izsekoji? 
Edvīns – Kas man atlika? 
Gunta –  Kā tu varēji! Vai domā, ka man būtu vajadzīgi citi? Ka man 

patiktu citi vīrieši? 
Edvīns – Bet kāpēc tu pie viņiem līdi? Un vēl kaulējies par naudu! 
Gunta – Ko-o? Ā, ā, ā! Par ko tu mani turi? Kā tu vari? To es tev 

nepiedošu! Jāni, šauj viņu nost!  
Jānis – Tu ko, Gunta, arī esi jocīgāka palikusi? Lai es tavu vīru šauju nost? 
Gunta – Jā! Ja viņš šitā, tad man nav žēl! 
Stase – Nu paga, paga, varbūt uzreiz nav jāšauj.  
Gunta – Viņš mani izsekoja! 
Ilma – Pagaidi, mīļā, viņš mūs visas izsekoja un izspiegoja. 
Gunta – Jā, un kad to uzzinājāt, jūs visas bijāt gatavas tūlīt viņu šaut nost. 

Bet man ir jāpaciešas, jā? Ar ko esmu par jums sliktāka? Mani 



 22 

pataisa par apsmieklu cilvēku acīs, bet man jāpaciešas? Nekā nebija! 
Jāni, šauj viņu nost! 

Danuta – Opā! Te jau kļūst karsti! 
Ilma – Klusēja, klusēja, bet tad – še tev! 
Stase – Zināt, bet viņai ir taisnība. Vai viss būtu jāpacieš tikai tāpēc, ka tas 

draņķis skaitās tavs vīrs? 
Ilma – Es domāju tāpat. Edvīns pārāk daudz muld.  
Danuta –  Viņš te visiem dzīvi bojā.  
Stase – Jāni! Kas tu par mednieku, ja nevari novākt šito, nu… 
Danuta - … kaitēkli. Pareizi, vajag novākt viņu, lai beidzot mums ir miers. 
Jānis – Galīgi dullas palikušas. Beidziet ķērkt! Jau pēc piecām minūtēm 

būsiet atkal pārdomājušas. Gunta, nepinkšķi! Tu taču pārdomāsi, vai 
ne? 

Gunta – Es nepārdomāšu! Šitā mani apvainot! Par ko? Edvīn, atbildi! 
Edvīns – Es jau teicu – tu gandrīz katru vakaru pie medniekiem grozījies.  

Kas tev būtu darāms pie tā torņa?  
Gunta – Prasi Stasei! Vakaros, kad viesiem gatavoja vakariņas, mednieki 

varēja pasūtīt arī porcijas sev. Stase norīkoja mani, lai es ,mājās ejot, 
aiznesu.  Stase, nu pasaki! 

Stase – Tā ir. Viņai tā kā tā jāiet garām tornim.  
Edvīns -  Lai aiznestu un iedotu – tur daudz laika nevajag. Bet Gunta 

katrreiz pusstundu tur ķiķinājās! Es laiku uzņēmu!  
Gunta –  Man bija jāgaida, kamēr cilvēki paēd! Pēc tam jāsavāc trauki! Tu 

ko – pulkstenī skatījies?  
Edvīns -  Jā! Skatījos pulkstenī, un pie reizes pārbaudīju savu pulsu.  

Klausījos, kā jūs rēķināties un runājat par maksu. Brīnums, ka aiz 
pārdzīvojumiem nenomiru! 

Gunta – Ko tu iedomājies! Stase par velti nevienu nebaros. Man arī 
naudiņa bija jāiekasē un nākošā rītā jānodod! 

Edvīns – Bet es nezināju! Un tad jau prātā nāk tas ļaunākais. 
Gunta – Kāpēc man neko nejautāji? 
Edvīns – Ko es varēju teikt? Man likās, ka es tev vairs nemaz neesmu 

vajadzīgs. Tāpēc izdomāju, ka jābrauc prom.  
Jānis – Ja jau nolēmi braukt prom, kāpēc tornim kājas zāģēji?  
Edvīns – No sākuma cerēju, ka torni pārcels, vēlāk aiz dusmām un spīta. 

Biju greizsirdīgs pēc velna! 
Gunta – /Atmaigusi/ Ak tu, muļķītis…  
Ilma – Pagaidi viņu žēlot! Lai izstāsta, kopš kura laika viņš kļuvis par vides 

aktīvistu, un kas tās par zaļo spēlītēm.  
Edvīns – Kādas zaļo spēlītes! Tas ir mans dzīves uzskats un par to es 

stāvēšu un kritīšu! 
Danuta – Nevaru iedomāties, kāds no tevis dabai labums. Ko tu vari 

izdarīt? 
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Edvīns – Es vismaz varu ziņot par tām briesmu lietām, ko mēs dabai 
nodarām! Šodien redzēju, ka upes līcītī atkal eļļas plankumi peld. 
Mūsu upīti indē! 

Jānis – / Pārtrauc viņu/  Labāk liec mierā dabu un padomā par ģimeni! Vai 
tev nebūtu jālūdz Guntai piedošana? Cik ilgi viņa raudās? 

Edvīns – Guntiņ, piedod. Lūdzu, lūdzu!  
Gunta – Jā-ā-ā, kā tev nebija kauna mani izsekot! Un tā domāt par mani! 
Edvīns – Tāpēc, ka es tevi mīlu! Es nevarēju izturēt, kad tu sarunājies ar 

citiem. Es biju tik nelaimīgs! 
Gunta – Ak tu… mans mīļais susliks! / Apskauj Edvīnu/ Jāni, liec šauteni 

nost! Es neļaušu savam vīram pāri darīt.  
Jānis – Ātri gan tu pārdomāji. Nu labi, labi. /Noliek bisi/ 
Ilma – Nu tad beidzot. 
Danuta – Tas jau bija sagaidāms. Gunta, bet tu savu susliku turpmāk 

pieskati! 
Jānis – Ja viņš atkal sāks klaiņot apkārt un okšķerēt – nesaudzēšu! 
Gunta – Tu taču uz viņu nešausi? 
Jānis – Lai tikai viņš sāk vecos pigorus! 
Edvīns – Viņš nešaus. Uz cilvēkiem nedrīkst šaut. Un tēmēt arī uz cilvēku 

ar šaujamieroci nedrīkst.  
Jānis – Ak to arī tu zini? 
Edvīns – Zinu! Es tagad varu sūdzēties!  
Jānis – Sūdzies! Par ko tu īsti sūdzēsies? 
Edvīns – Kā – par ko? Tu mani veselu stundu esi turējis uz grauda, bet jūs 

visas kūdījāt, lai mani šauj nost! Es varu pieprasīt morālo 
kompensāciju. Maksāsi raudādams! 

Jānis – Es tevi, susliks tāds..! 
Stase – Jāni, tas ir nopietni. Viņš tevi var iesūdzēt par ieroča pielietošanu.. 

Un pamatoti. 
Jānis – Lai tik sūdz! Ko tu rakstīsi iesniegumā – ka es tev esmu draudējis ar 

mednieku bisi? 
Edvīns – Jā! Ar ko citu, ja ne ar bisi? 
Jānis – Ē, nekā nebija, tu maldies. Tā nav mednieku bise, bet bisei līdzīgs 

priekšmets, kas izgatavots no koka. Gribat paskatīties?  
Danuta – Nudien, koka! Bet izskatās kā īsta! 
Stase – Tiešām! Kur tu tādu rāvi? 
Jānis – Vecākais dēls bērnībā briesmīgi gribēja bisi. Tā kā tik jaunam 

puikam ieroci nedrīkstēja dot, viņš uztaisīja sev bisi no koka. /Lepni/ 
   Pilnīga kopija, no skata neatšķirsi!  
Danuta – Tad jau tu nemaz negribēji Edvīnu šaut nost. 
Jānis – Es taču neesmu traks! Es gribēju tikai pabiedēt, bet tā, lai ilgi 

neaizmirstas.  
Danuta – Ilma, tad jau tu visu laiku zināji? 
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Ilma – Man tāda nojauta vienu brīdi bija, bet es tomēr šaubījos. Jānis 
aizgāja ar savu bisi. Nekad nevar zināt. 

Jānis – Neviens nezināja! Nu, Edvīn, par ko tu tagad sūdzēsies?  
Edvīns – Man ir par ko sūdzēties! Par iebiedēšanu ar neatļautiem 

paņēmieniem, lūk par ko! 
Jānis -  Tu labāk paklusē! Visi gribēja, lai es tevi nošauju. Ko tikai tu par 

visiem neesi sarunājis… 
Stase – Izbeidziet! Gunta, ved Edvīnu prom, kamēr viņš vēl ko lieku nav 

pateicis.  
Gunta – Jā, jā. Iesim mājās. Ak tu mans susliks! 
Stase – Rīt no rīta esi laicīgi darbā! Pirmo salabo krānu. Vai atcerēsies? 
Edvīns -  Jā. Krāns ir sīkums, tur tikai blīves jānomaina. Bet trubas – cik 

līdz pusdienai paspēšu, tik pielabošu.  
Stase –  Tu man te nedomā atslēgt ūdeni un pazust!  
Edvīns – Man ap pusdienas laiku nopietnas lietas darāmas. 
Stase -  Kas vēl nebūs! Kad salabosi, tad varēsi iet. 
Edvīns – Nē, rīt ap divpadsmitiem atbrauks valsts vides dienesta inspektori, 

man viņi jāsagaida. 
Jānis – Ko viņi te meklēs? 
Edvīns – Es viņiem zvanīju par upes piesārņojumu. Teica, piebraukšot un 

apskatīšoties, kurš tas vainīgais. Trubas var pagaidīt, tās salabošu 
vēlāk. Labi, Guntiņ, ejam. 

Gunta – Jā. Atā, atā. 
      Edvīns ar Guntu aiziet. 
Jānis – V-velns! Mani servisa puiši atkal būs mazgājuši automašīnas pie 

upes. Ja man vēlreiz uzliks sodu, es izputēšu! /Paķer bisi un skrien 
Edvīnam ar Guntu pakaļ/  Edvīn! Stāvi! Stāvi, vai es šaušu! /Prom./ 

   Visas pārsteigtas noskatās pakaļ. Pauze. 
Ilma – Arī tas vēl… 
Danuta - / Cerīgi/  Kā jums liekas, vai tā koka bise nevarētu  kaut reizi 

izšaut? 
Stase – I neceri. Kas tāds notiek tikai teātrī. 
Danuta -  Tad jau Edvīns vēl ilgi mums visiem nervus bojās. 
  Atskan paukšķis, kas atgādina tālu šāvienu. Visas saraujas. 
Ilma – Kas tas bija? 
Danuta –  Izklausījās pēc šāviena. 
Ilma – Ko? Izšāva? Tas noteikti bija viņš! Jāni, ko tu izdarīji! Nē, nē! 

/Izskrien pa durvīm ārā/ 
 Stase – Nu redzi – pierunāji! Tomēr izšāva. 
Danuta – Es? Ko tad es?  
    No virtuves puses atskan otrs paukšķis. 
Danuta – Dzirdi? Tur! Virtuvē šauj! 
Stase – Skaņa gan tāda dīvaina. Ej paskaties.   
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Danuta – Man tā kā bail…  
Stase – Nu ko tu! Ej! Ej pa priekšu! / Stumj Danutu virtuvē/  
Danuta – / Turas pretī/  Nē! Kāpēc es? Ja nu tur atkal kādi šrapneļi 

sprāgst?… / Stase viņu ar spēku iestumj virtuvē. No virtuves/  Kaut 
kas traks!  

Stase - / Palikusi pie durvīm/ Kas tur ir? 
Danuta – Ilma uzlikusi vārīties olas un aizmirsusi. Ūdens viss izvārījies, 

tagad olas svilst un lēkā. 
Stase – Izslēdz! Un logu, logu atver! / Nepacietīgi/ Vai nevari ātrāk? 
Danuta - / Iznāk no virtuves/ Tad nāc un dari pati! Stāv un izrīko! Edvīnam 

pilnīga taisnība – tev tikai komandēt, jā, tev tas patīk. 
Stase – Kādam tas ir jādara, citādi kārtības nav. Durvis uz virtuvi aiztaisi 

ciešāk, citādi sviluma smaka nāks.  
Danuta – Sen aiztaisīju! Kur Ilma pazudusi?  Edvīns taču vairs nav jāglābj. 

Ja jau neviens viņu nešauj… 
Stase – Nevar zināt, vai viņš nav paspējis ievārīt ko jaunu.  
  Ienāk Ilma. 
Danuta – Nu? 
Stase – Nu? 
Ilma – Ko – nu? Kas te noticis? Ož pēc sviluma. 
Danuta – Tavas olas pārvārījušās. 
Ilma – Ak kungs! Mana vecā galva! Pavisam aizmirsu, ka uzliku vārīties. 

Pēc kā tagad virtuve izskatās? / Grib steigties uz virtuvi/  
Stase – Pagaidi, lai izvēdinās. Mēs logus atvērām. 
Danuta – Nevis mēs, bet es izslēdzu plīti un atvēru logus.  
Stase – Jā, jā. Ilma, gan virtuvi piekopsi vēlāk. Labāk pastāsti, ko atkal 

Edvīns ir izdomājis. Par kuru upes līci viņš īsti runāja – augšējo vai 
lejas ? 

Ilma – Par augšējo. Tāpēc arī Jānis nomierinājās – serviss taču ir pie lejas 
līča, puiši šoreiz nav pie vainas.  

Stase – Ak tā. Nuja. Skaidrs, tad jau man būs jāmaksā sods.  
Danuta – Kāpēc tu maksāsi? Par ko tu runā?  
Stase – Par to pašu! Man nomainīja degvielas cisternu. Jauno uzlika, bet 

veco nostūma maliņā. Tur vēl soļarka dibenā skalojās, un es Edvīnu 
brīdināju – uzmet aci, vai krāns ir ciet un nav noplūdes. Bet viņš 
neko nebija pārbaudījis! Visu dara pa roku galam, nu neko vairs 
nevar uzticēt! Kā tāds āpsis!   

Danuta - Susliks! 
Stase – Man vienalga, kā to nejēgu saukt!  Vakarā  eju, skatos – krāns pil. 

Tērcīte visās varavīksnes krāsās tek uz grāvi. 
Ilma – Un pa taisno upē iekšā?  
Danuta -  Vai tur vairs neko nevarēja darīt? 
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Stase – Ko tur vairs izdarīsi? Nekas liels jau tur arī nebija, paķēru lāpstu un 
aizraku , lai netek tālāk. Bet naktī uznāca lietus, un pa grāvi kaut kas 
tomēr ticis līdz upei. 

Danuta – Tad jau Edvīns pats vainīgs. 
Stase – Kurš gan cits! Nekas, es soda naudu atskaitīšu no viņa algas un līdz 

pēdējam centam.  Lai nelecas!  
Danuta –  / Sāk ķiķināt/ Vai- ī, kad es iedomājos, kā viņš jutīsies, kad 

uzzinās, ko pats sev savārījis! 
Stase – Tā viņam arī vajag!  
Ilma – /Nedroši/  Bet varbūt… Varbūt tomēr vajadzētu  Edvīnu brīdināt, 

ko?  
Stase un Danuta  - /Kopā/  Nē!!! 
 
 
      Beigas 
 
 
 
 
 
 
 
 


